EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a
Anul școlar 2020 – 2021
Limba și literatura română
pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară
Testul 12

• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de două ore.
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SUBIECTUL I

(70 de puncte)

Citește cu atenție textele de mai jos.
Textul 1
Maratonistul a luat startul în urmă cu aproape 24 de ore, la ora locală 10 dimineața și a petrecut deja
prima noapte pe traseu, în sălbăticie. Traseul are aproape 500 de kilometri și durează circa o săptămână.
Anul trecut, după prima zi de concurs la ultramaraton, organizatorii l-au obligat pe Tibi să abandoneze,
pentru că avea degerături* grave la un picior. Tibi este, însă, un mare campion: în condiții extreme, a
câștigat de trei ori consecutiv maratonul 6633 Arctic Ultra.
Doar 21 de sportivi au îndrăznit să se înscrie la dificila cursă Yukon Arctic Ultra. Concurenții pot alege
să străbată tărâmul înghețat pe jos, pe schiuri sau cu mountain bike-ul. Suportă temperaturi de până la
minus 40 de grade Celsius, trebuie să se orienteze prin sălbăticie și decid când și unde să se odihnească.
Trebuie să-și care singuri, într-o sanie, toate proviziile și echipamentul de care au nevoie.
Alin Ușeriu, fratele lui Tiberiu, consideră că primele 24 de ore sunt critice. Apoi, Tibi își intră în formă,
deoarece are una dintre cele mai importante experiențe în ceea ce înseamnă alergările de lungă durată
în frig.
Antrenamentele pentru ultramaratonul de la marginea Alaskăi au fost foarte grele: Tibi a alergat câte
25-50 km prin munți, chiar și noaptea. A încercat să reziste cât mai mult fără apă și fără mâncare.
Tibi Ușeriu aleargă, nu numai pentru a demonstra că limitele pot fi depășite, cât și pentru a obține
finanțare pentru Via Transilvanica, un traseu de drumeție de 1000 de kilometri, pentru a lega zece județe.
Celebrul sportiv român Tiberiu Ușeriu participă la cea mai dură cursă din lume: Yukon Arctic Ultra
adaptare după www.stirileprotv.ro
*degerături – inflamații, iritații, răni provocate de acțiunea frigului asupra pielii; înghețare

Textul 2
Câteva zile mai târziu, dacă ar fi fost vreun privitor în preajma lui, l-ar fi văzut pe Eric înaintând pe
pământul înghețat, ținând strâns mâna unui copilaș. Rătăcise și tot rătăcise, urcând tot mai sus, hotărât,
oricât l-ar fi copleșit oboseala. Îi răsuna întruna în urechi glasul sihastrului*, care îl rugase din suflet să nu îl
dezamăgească făcând cale întoarsă. Îl îndemnase să îndrăznească să meargă mereu înainte, până ce va
ajunge pe cel mai înalt vârf de munte — și să nu se teamă, fiindcă vedea în Eric un om dintre aceia care
înving. Ah! dar avea oare să învingă? Avea să ajungă vreodată pe vârful înălțimilor acelora singuratice?
Avea să privească vreodată în jos, pe partea cealaltă? La început, gândul de a avea un tovarăș în călătoria
cea grea îi fusese alinare*. Fetița avea chipul dulce și privea în sus la ochii lui cu o încredere care îi bucura
inima.
Dar nu trecu mult și își dădu seama cât de încet înaintează acum; cum trebuie să-și îndoiască
eforturile la fiecare pas; cât de des trebuie să se odihnească din pricina piciorușelor care mergeau alături
de el și fiindcă de foarte multe ori capul copilei i se lipea de obraz. O purtă în brațe cale lungă și obositoare,
până când se simți aproape fără putere.
De unde venise fetița, a cui era, cum se pierduse acolo, prin singurătățile acelea aspre, Eric nu reuși
să afle de la ea.
Singurele cuvinte pe care părea să le știe erau „Sus, sus” sau „Acolo, acolo”, repetate cu un strigăt
ciudat. Arăta întruna cu mânuța spre zarea cea mai îndepărtată. Atunci i se vedea în ochi o scânteie de
nerăbdare, iar obrăjorii palizi i se înroșeau. Îi era dragă micuța singuratică, dar îl apăsa pe inimă o teamă
cumplită — avea să aibă oare putere pentru amândoi? Se întreba cât mai trebuie să meargă până ce va
cuceri cea mai înaltă stâncă.
Picioarele obosite îi purtau acum pe panta prăpăstioasă a unui munte uriaș. Era cel mai mândru din
tot lanțul, cu vârful cel mai înalt, cel pe care îl recunoscuse Eric drept țelul ultim al urcușului lui abrupt.
Calea îi ducea peste pajiști întinse de munte, acoperite acum cu o pătură albă de zăpadă și de gheață.
Departe, înaintea lor se vedea o pădure de brazi prin care aveau să treacă pentru a ajunge în vârf. Micuței
îi plăcea mult să îl audă pe Eric cântând la fluier, așa că, oricât ar fi fost de obosit și oricât de greu și-ar fi
tras răsuflarea, îl lua din buzunar și încerca să scoată din el cele mai dulci note. Dar adesea era nevoit să
îl pună jos, fiindcă buzele îi erau prea uscate și mâna îi tremura prea tare.
Eric fusese obișnuit cu traiul îmbelșugat. Nu fusese el favoritul unui rege? Iar acum i se pusese pe
neașteptate în mâini o viață prețioasă. Acum trebuia să învețe să trăiască pentru altcineva! Chipul lui își
pierduse rotunjimea, zâmbetul îi era tot voios și însorit, dar în ochi avea o privire îngrijorată, care părea să
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caute mereu în depărtare. I se strecurase în inimă o duioșie* nouă; cele două brațe subțirele, mânuța
încrezătoare din mâna lui, piciorușele care mergeau alături de el îi trezeau în suflet sentimente despre
care nici nu visase. Simțea că ar fi suferit bucuros orice chin, că și-ar fi dat viața cu ușurință, numai să
rămână nevătămată* ființa drăgălașă care se încredea în el.
Înainte! Înainte! Nu avea niciun rost să stea pe loc; dar fiecare pas le era tot mai greu. Strânse din
dinți: nu avea de gând să se întoarcă! Nu avea de gând să se dea bătut! Nu avea să lase teama să-i înece
sufletul! Nu trebuia el să fie dintre cei care înving? Nu crezuse sihastrul în curajul lui? Și cei tăcuți care îl
urmau nu își puseseră toată încrederea în tăria lui?
adaptare după Maria, Regina României, Visătorul de visuri
*sihastru – om care trăiește retras de lume; pustnic
*alinare – calmare, liniștire
*duioșie – simțire gingașă, delicată, pornită din inimă; gingășie
*nevătămată – neatinsă, întreagă, teafără, sănătoasă

Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos, cu privire la textul dat.
A.
1. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, bazându-te pe
informațiile din textul 1.
4 puncte
Enunțul
Cu un an în urmă, Tibi Ușeriu a câștigat ultramaratonul.

Adevărat

Fals

În timpul cursei, programul de odihnă este același pentru toți concurenții.
Traseul poate fi parcurs pe jos, pe schiuri sau cu mountain bike-ul.
Tibi Ușeriu participă la concurs pentru a-și finanța antrenamentele.

2. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Traseul cursei Yukon Arctic Ultra are
a) 50 de kilometri
b) 500 de kilometri.
c) 1000 de kilometri.
d) 6633 de kilometri.
Răspunsul corect:

2 puncte

.

3. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, bazându-te pe
informațiile din textul 2.
4 puncte
Enunțul

Adevărat

Fals

Cei trei călători traversează munții.
Fetița și Eric se cunosc de foarte mult timp.
Eric a avut în trecut o viață fără griji.
Bătrânul sihastru are încredere în curajul lui Eric.
4. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Fetiței îi plăcea să asculte sunetul
a) copacilor.
b) cornului.
c) fluierului.
d) vântului.
Răspunsul corect:

.
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5. Explică, în două – trei enunțuri, un motiv pentru care Eric nu vrea să se întoarcă din drum, valorificând
textul 2.
6 puncte

6. Transcrie, din textul 2, câte o secvență prin care să ilustrezi două sensuri ale cuvântului „dulce”.
4 puncte

7. Prezintă, în 20 – 30 de cuvinte, o trăsătură a textului narativ literar, valorificând textul 2.
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8. Ai alege să faci o excursie de câteva zile într-un ținut înghețat? Motivează-ți răspunsul, în minimum 20 de
cuvinte, valorificând unul dintre cele două texte.
6 puncte

B.
1. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul pe care îl are, în textul 2, cuvântul subliniat.

2 puncte

ÎNDOÍ, (I) îndói, (II, III) îndoiesc, vb. IV. I. 1. Tranz. A strânge în două o stofă, o hârtie, un material
etc.; a strânge ceva de două sau de mai multe ori (punând marginile una peste
alta). 2. Tranz. și refl. A face să devină sau a deveni curb; a (se) încovoia, a (se) apleca, a (se)
înclina. ♦ Refl. (Despre oameni) A se gârbovi. II. Tranz. 1. A mări ceva de două ori; a dubla; p. ext. a
înmulți, a mări (de un număr oarecare de ori). 2. A amesteca (în părți egale) un lichid cu altul; a
subția. III. Refl. A fi nesigur în părerea sa, a sta la îndoială; a nu avea încredere (în cineva sau în
ceva). – În + doi.
***, Dicționarul explicativ al limbii române

2. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Seria în care toate cuvintele sunt derivate este:
a) „pământul”, „dezamăgească”.
b) „început”, „altcineva”.
c) „obositoare”, „sălbăticie”.
d) „departe”, „încrederea”.
Răspunsul corect:

.
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3. Scrie, în fiecare casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
A. Tibi Ușeriu este ................. sportiv intrat în concurs.
a) al douăzeci și unu;
b) al douăzeci și unulea;
c) a douăzeci și unulea;
d) a douăzeci și una.
Răspunsul corect:

.

4 puncte

B. Fetiței i-ar ........... să admire munții.
a) plac;
b) place;
c) plăcea;
d) plăcut.
Răspunsul corect:

4 puncte

.

C. Tibi Ușeriu participă la ........................... dificile.
a) cursă;
b) cursei;
c) cursele;
d) curselor.
Răspunsul corect:

4 puncte

.

4. Rescrie secvența „Maratonistul a trecut cu bine de prima noapte”, modificând numărul substantivelor.
4 puncte

5. Notează, în tabelul pentru răspuns, litera corespunzătoare funcției sintactice a fiecărui cuvânt subliniat
în enunțul: „Picioarele obosite îi purtau acum pe panta prăpăstioasă a unui munte uriaș”.
4 puncte

1.
2.
3.
4.

Cuvântul
picioarele
purtau
prăpăstioasă
a unui munte

a)
b)
c)
d)
e)

Funcția sintactică
atribut substantival
atribut adjectival
predicat verbal
complement indirect
subiect

Tabel pentru răspuns:
Cuvântul

Litera corespunzătoare răspunsului corect

1.
2.
3.
4.
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6. Imaginează-ți că ești unul dintre prietenii lui Tibi Ușeriu. Redactează, în minimum 10 cuvinte, un mesaj
de încurajare pentru sportiv, care să conțină un verb copulativ și un adverb, pe care le vei sublinia.
8 puncte

7. Rescrie enunțul de mai jos, corectând greșelile de orice fel.

4 puncte

Calea parcurs de concurenții are mi de kilometrii.

SUBIECTUL AL II-LEA

(20 de puncte)

1. Motivează, în minimum 20 de cuvinte, faptul că dorința de a reuși este comună oamenilor din toată
lumea, valorificând textul 2 și experiența personală sau de lectură.
6 puncte
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2. Redactează o compunere, de 70 – 130 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare prin care trece Eric,
în călătoria lui prin munți.
14 puncte
În redactarea răspunsului tău, trebuie:
– să respecți succesiunea logică a evenimentelor în concordanță cu cerința dată;
– să integrezi o descriere de tip portret;
– să valorifici alte două informații din textul 2 decât cele din cerință.
Pentru conținutul compunerii vei primi 10 puncte, iar pentru redactarea acesteia, 4 puncte.
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă numai dacă vei dezvolta subiectul propus și vei
respecta numărul minim de cuvinte indicat.
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